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Initiatiefvoorstel van de fractie van de SP tot het wijzigen
van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem
(Woonoverlast)

a
Voorstel
1. Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem
conform voorstel.
Inleiding
Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. De Wet aanpak
woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. Door de wet hebben burgemeesters de mogelijkheid
gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de
wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast. Met de Wet aanpak
woonoverlast is de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit
artikel is bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot
oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met
een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven indien door gedragingen in
of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd. De wet voorziet dus in de
introductie van een specifieke gedragsaanwijzing. Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever
bepaalde handelingen doen of juist nalaten op straffe van een last onder bestuursdwang of een last
onder dwangsom. Diegene, die een last onder bestuursdwang mag opleggen, is op grond van artikel
5:32 van de Awb immers ook bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen. Daarmee is een
sterker instrument geïntroduceerd dan de aanwijzing en een minder zwaar instrument dan de sluiting
van een woning. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing,
mediation of buurtbemiddeling niet werken. Wanneer deze gerichte aanpak niet werkt, kan alsnog
bekeken worden of de woning gesloten kan worden op basis van een andere bevoegdheid van het
gemeentebestuur.
Beoogd effect
Het wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening om de inzet van de Wet aanpak
Woonoverlast mogelijk te maken.

Bijlagen
Stukken voor gemeenteraad
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 Wet aanpak woonoverlast
 Factsheet Wet aanpak woonoverlast oktober 2017
Ter inzage stukken voor gemeenteraad


Besluit van
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Zaaknummer

259203

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
Gelezen het initiatief voorstel van de SP fractie van 8 juni 2018, nummer 259203:
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem:
A
Artikel 2.4.12 komt te luiden: artikel 2.4.12.a
B
Na artikel 2.4.12.a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.4.12.b Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan
een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is
ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden
wordt veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een
schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na
te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van
deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.
C
Dit artikel treedt inwerking één dag na bekendmaking van dit besluit.
De griffier,

De voorzitter,

Toelichting artikel 2.4.12.b
Algemeen
Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet behelst het opnemen van een
nieuw artikel 151d in de Gemeentewet.
Ultimum remedium
Uit de wet volgt dat dit instrument is bedoeld als een ultimum remedium. Het tweede lid van het wetsartikel
regelt dat het instrument van de bestuursdwang (voor de goede orde, dat impliceert dat de burgemeester
ook een last onder dwangsom kan opleggen) alleen wordt ingezet als er geen andere geschikte manier
voorhanden is om de overlast aan te pakken. Bij een besluit om op grond van deze bepaling een last onder
bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen zal de burgemeester dus moeten motiveren dat er
geen andere geschikte instrumenten waren om de woonoverlast tegen te gaan. Alleen al daarom zal er aan
zo’n besluit een stevig dossier ten grondslag moeten liggen. Het meest overtuigend zou zijn als uit het
dossier blijkt dat andere instrumenten als buurtbemiddeling al zijn geprobeerd zonder het gewenste
resultaat.
Het ultimum remedium karakter geldt in nog sterkere mate als er sprake is van een huisverbod als bedoeld
in het derde lid van artikel 151d. Een zo zware maatregel, die een inbreuk betekent op het grondwettelijk
beschermde woonrecht, is alleen mogelijk wanneer de ernst van de situatie dat eist en er werkelijk geen
andere optie meer open staat.
Artikelsgewijze toelichting
Lid 1
Dit lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo te gedragen dat zijn of haar
buren daar geen ernstige hinder van ondervinden. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder kan ook de
verhuurder worden aangesproken.
Lid 2
Als last onder bestuursdwang of dwangsom kan de burgemeester gedragsaanwijzingen opleggen aan de
overtreder. Het tweede lid schrijft ook voor dat de burgemeester in beleidsregels vastlegt hoe hij of zij
invulling geeft aan deze bevoegdheid.
Lid 3
In het derde lid regelt de raad in welke gevallen de burgemeester toepassing kan geven aan deze
bevoegdheid.

